
∆ E Σ Π O T I K O  2 0 1 1

Tα απ�τελ
σµατα της �ετιν�ς ανασκα�ικ�ς
περι�δ�υ στη θ
ση M�ντρα

H ανασκα�ικ� περ��δ�ς στη θ
ση M�ντρα στην ακατ��κητη νησ�δα ∆εσπ�τι-
κ� πραγµατ�π�ι�θηκε �
τ�ς για 14η �ρ�νι�. ∆ι�ρκεσε απ� 2 I�υν��υ 
ως 8 I�υλ�-
�υ 2011 και πραγµατ�π�ι�θηκε µε τη συµµετ��� των αρ�αι�λ�γων - µελ�ν της
επιστηµ�νικ�ς �µ�δας - K � ρ ν η λ � α ς  N τ α ϊ � � , Σ π � ρ � υ  Π ε τ ρ � π � υ λ � υ ,
Θ α ν � σ η  Γκ α ρ � ν η , ∆ ρ. K α τ ε ρ � ν α ς  K α ρ α κ � σ η , N � κ � υ  Σ τ α θ � -
π � υ λ � υ , ∆ 
 σ π � ι ν α ς  B � # � υ ρ α , καθ�ς και ��ιτητ�ν απ� τ� Πανεπιστ�-
µι� της Περ��τ$ια. Για δε�τερη �ρ�νι� συνε��στηκε και η µελ
τη τ�υ αρ�ιτεκτ�νι-
κ�� υλικ�� και των δ�δεκα κτιρ	ων τ�υ ιερ�� απ� την αρ�ιτ
κτ�να, καθηγ�τρια
τ�υ Π�λυτε�νε��υ τ�υ M�ν���υ ∆ρ. A e n n e  O h n e s o r g , την ∆ρ. Kατερ	να Πα-
παγι�ννη και την Vi o l a  S c h e u m a n n . Oι 
ρευνες δεν θα �ταν δυνατ�ν να διε-
%α�θ��ν �ωρ�ς τις ευγενικ
ς ��ρηγ�ες τ�υ Iδρ�µατ�ς I. Λ�τση και τ�υ Iδρ�µατ�ς
A.Π. Kανελλ�π��λ�υ, τη ��ρηγ�α τ�υ Yπ�υργε	�υ Aν�πτυ�ης, Aνταγωνιστικ�τη-
τας και Nαυτιλ	ας, καθ�ς και τ�υ δ�µ�υ Aντιπ�ρ�υ.

H �ετιν� 
ρευνα %εκ�νησε απ� τ� τει�ισµ�ν� N�τι� Συγκρ�τηµα π�υ απ�τε-
λε�ται απ� τις κτιριακ
ς εν�τητες Θ. και I. Στ� #�ρει� τµ�µα αυτ�� (κτιριακ� εν�-
τητα Θ-δωµ�τι� Θ1) 
��υν απ�καλυ�θε� σε παλαι�τερες ανασκα�ικ
ς περι�δ�υς
κτ�σµατα της µετα#υ$αντιν�ς επ���ς θεµελιωµ
να π�νω στα αρ�αϊκ�. Σε π�λλ
ς
γκρα#��ρες ευρωπα�ων περιηγητ�ν τ�υ 15�υ - 17�υ αι�να στ� ∆εσπ�τικ� δια-
κρ�νεται 
να µικρ� «καστ
λ�» και αυτ� πλ
�ν ταυτ�$εται µε #ε#αι�τητα µε τα πα-
ραπ�νω µετα#υ$αντιν� κτ�σµατα, τα �π��α 
��υν κτιστε� µε τ� αρ�ιτεκτ�νικ� και
�ικ�δ�µικ� υλικ� απ� τα κτ�ρια τ�υ ιερ��. Aυτ�ς � �ικισµ�ς λεηλατ�θηκε και κα-
ταστρ��ηκε �λ�σ�ερ�ς τ� 1675. O δια#�ητ�ς γ�λλ�ς πειρατ�ς ∆ανι�λ, α��� κυ-
κλ�θηκε απ� τ�υς Oθωµαν��ς επι�ε�ρησε να ε%αγ�ρ�σει τ�υς κατ��κ�υς τ�υ ∆ε-
σπ�τικ�� για να τ�υ δ�σ�υν �συλ�. Aυτ�� �µως παρ
δωσαν τ�ν πειρατ� και τ�υς
�νδρες τ�υ στ�υς T��ρκ�υς. T� περιστατικ� ε%�ργισε τ�υς �λλ�υς γ�λλ�υς πει-
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ρατ
ς π�υ 
�θασαν στ� ∆εσπ�τικ� και κατ
σ�α%αν τ�υς κατ��κ�υς τ�υ µ
�ρι τ�υ
τελευτα��υ.

Mετ� την απ�µ�κρυνση µεγ�λης κατ�ρρευσης τ�υ �στερ�υ τ����υ T37α και
την απ�κ�λυψη κ�τω απ� αυτ�ν τ�υ #�ρει�υ αρ�αϊκ�� τ����υ τ�υ δωµατ��υ Θ1
(T126), απ�σα�ην�στηκε η κ�τ�ψη και �ι κατασκευαστικ
ς ��σεις της κτιριακ�ς
εν�τητας Θ. Aυτ� απ�τελε�ται απ� δ�� δια��ρετικ� κτ�σµατα, κτισµ
να σε δια-
��ρετικ
ς ��σεις της αρ�αϊκ�ς περι�δ�υ, σ�µ�ωνα π�ντα µε τα ευρ�µατα και
την αρ�ιτεκτ�νικ� τεκµηρ�ωση. T� πρωιµ�τερ� κτ�σµα συναπ�τελ��ν τα δωµ�τια
Θ1 και Θ2 και �ρ�ν�λ�γε�ται στ� #' µισ� τ�υ 6�υ αι. π.X. *�ει τετρ�γωνη κ�τ�ψη
µε διαστ�σεις 9,80X9,80µ., ιδια�τερα επιµεληµ
νη τ�ι��π�ι+α και �ι τ����ι τ�υ σ�-
$�νται σε µ
γιστ� �ψ�ς 1,10µ. Tα δ�� δωµ�τια δεν επικ�ινων��ν µετα%� τ�υς και
σ�$�νται δ�� ε�σ�δ�ι, µ�α στα ανατ�λικ� για τ� #�ρει� δωµ�τι� Θ1 και µ�α ν�τια
για τ� ν�τι� δωµ�τι� Θ2. Στην �στερη αρ�αϊκ� περ��δ� (τ
λη 6�υ αι. π.X.) πρ�-
στ�θεται τ� ιδια�τερης κατασκευ�ς και ε%α�ρετης διατ�ρησης, δωµ�τι� Θ3, δια-
στ�σεων 6,60X3,60µ. π�υ 
�ει ταυτιστε� µε τ� λ�υτρ� τ�υ ιερ��. Aυτ� σ�$ει επι-
µεληµ
νης κατασκευ�ς πλακ�στρωτ� δ�πεδ�, τ� �π��� διαπερν� π�ριν�ς αγωγ�ς
µε #�θρ� για την απ�µ�κρυνση των υδ�των, τ����υς εσωτερικ� επενδεδυµ
ν�υς
µε υδραυλικ� κ�ν�αµα, µαρµ�ριν� λ�υτ�ρα, εν� ε%ωτερικ� εντ�π�$εται µεγ�λ�ς
κωδων�σ�ηµ�ς π�θ�ς η �ρ�ση τ�υ �π���υ πιθαν�τατα συνδ
εται µε τη τελετ�υρ-
γικ� �ρ�ση τ�υ λ�υτρ��.
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Eικ. 1. ∆EΣΠOTIKO. O κ�ρµ�ς τ�υ αρ�αϊκ�� κ��ρ�υ �πως #ρ
θηκε εντ�ι�ισµ
ν�ς σε
δε�τερη �ρ�ση στ� κατ��λι τ�υ να�σ�ηµ�υ �ικ�δ�µ�µατ�ς.
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Eικ. 2. ∆EΣΠOTIKO. ∆�� συναν�κ�ντα τµ�µατα απ� τ� π�δι αρ�αϊκ�� κ��ρ�υ και
τµ�µα απ� την πλ�νθ� εν�ς δε�τερ�υ κ��ρ�υ.

Eικ. 3. ∆EΣΠOTIKO. O στυλ�#�της της κ�ιν�στ�ι��ας των λατρευτικ�ν δωµατ�ων A1
- A2 (απ� N), τ�υ κτιρ��υ A δηλαδ� τ�υ να��.



H �ετιν� ανασκα�� τ�υ ν�τ��υ συγκρ�τ�µατ�ς επε��λασσε π�λλ
ς εκπλ�%εις,
καθ�ς απ�καλ��θηκαν 
 % ι  ν 
 � ι  τ � � � � ι , #αθ�τερα θεµελιωµ
ν�ι απ� αυτ��ς
της κτιριακ�ς εν�τητας I και τ�υ λ�υτρ��. Συγκεκριµ
να, κ�τω απ� θρανι�σ�ηµη
κατασκευ� π�υ ε��ε απ�καλυ�θε� τ� 2010 στ� ∆ωµ�τι� 17 απ�καλ��θηκε � T127,
πρ�σανατ�λισµ�� A-∆, µ�κ�υς 4,65 µ./πλ�τ�υς 0,50µ. K�θετ�ς στ�ν T128 και πα-
ρ�λληλ�ς πρ�ς τ�ν T127 απ�καλ��θηκε � T130, µ�κ�υς 1,20µ. και πλ�τ�υς0,47µ.
K�θετ�ς στ�ν T127 πρ�ς ν�τ� και παρ�λληλ�ς πρ�ς τ�ν T98 (ανατ�λικ�ς τ����ς
κτιριακ�ς εν�τητας I), απ�καλ��θηκε � T129 µ�κ�υς 5,49µ., � �π���ς τ
µνει κ�-
θετα τ�ν ν�τι� τ���� τ�υ λ�υτρ�� (T97). Σε συν
�εια τ�υ T97 πρ�ς ανατ�λ�, αλλ�
σε #αθ�τερ� επ�πεδ�, απ�καλ��θηκε � T131, µ�κ�υς 3,10µ/πλ�τ�υς 0,40µ. Aυτ�ς
γωνι�$ει πρ�ς #�ρρ� µε τ�ν T132, µ�κ�υς 6,00µ/πλ�τ�υς 0,55µ., � �π���ς σε αντ�-
θεση µε τ�υς πρ�ηγ��µεν�υς τ����υς ε�ναι αµελ��ς κατασκευ�ς και διακ�πτεται
πριν συναντ�σει τ�ν ν�τι� τ���� τ�υ κτ�σµατ�ς Θ (T92). O τ����ς �σως συνε��$ε-
ται και ν�τι�τερα τ�υ T131, ωστ�σ� δεν υπ�ρ�ε �ρ�ν�ς να πρ��ωρ�σει η ανα-
σκα�� �στε να ε�µαστε #
#αι�ι.

Oι ν
�ι τ����ι �ρ�$�υν ν
�υς ��ρ�υς π�υ εκτε�ν�νται κ�τω απ� τα ανατ�λικ�
δωµ�τια της κτιριακ�ς εν�τητας I και τ� λ�υτρ�. H απ�κ�λυψη τ�υς, σε συνδια-
σµ� µε την ανε�ρεση αρ�αϊκ�ς κεραµικ�ς στ� επ	πεδ� της θεµελ	ωσης τ�υς, απ�-
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Eικ. 4. ∆EΣΠOTIKO. Aνασκα�� στην περι��� ε%ωτερικ� τ�υ λ�υτρ�� και της κτιρια-
κ�ς εν�τητας I, �π�υ απ�καλ��θηκαν �ι ν
�ι τ����ι.



δεικν�ει πως στ� ιερ� υπ�ρ�αν περισσ�τερα κτ�σµατα της πρ�της ��σης λει-
τ�υργ�ας αυτ�� (µ
σα 6�υ αι. π.X.), πρωιµ�τερα της κτιριακ�ς εν�τητας I. Aπ�-
δεικν�εται 
τσι η �ρ�ση τ�υ ν�τ��υ τµ�µατ�ς τ�υ ιερ�� �δη απ� πρ�γεν
στερη πε-
ρ��δ� απ� αυτ�ν π�υ µ
�ρι τ�ρα ε��ε υπ�τεθε� και γ�νεται σα��ς η µεγαλ�τερη
απ� αυτ� π�υ ε��ε υπ�τεθε� 
κταση τ�υ ιερ�� �δη απ� την αρ�αϊκ� περ��δ�. H
κατ�τερης π�ι�τητας τ�ι��π�ι+α των νε�απ�καλυ�θ
ντων τ���ων συγκριτικ� µε
τ�υς σ�γ�ρ�ν�υς τ�υς αρ�αϊκ��ς τ����υς των �λλων κτιρ�ων τ�υ ιερ�� πιθαν�τα-
τα συνιστ� τη µη λατρευτικ� �ρ�ση τ�υς. :σως εδ� #ρ�σκ�νταν �ι #�ηθητικ�� ��-
ρ�ι τ�υ ιερ��. H ανασκα�ικ� 
ρευνα τ� 2012 θα µας δ�σει περισσ�τερα στ�ι�ε�α
για τ�ν συσ�ετισµ� και την λειτ�υργ�α των παραπ�νω ��ρων.

H κτιριακ� εν�τητα I θεµελι�θηκε π�νω απ� τ�υς νε�απ�καλυ�θ
ντες ��-
ρ�υς, �ταν αυτ�� για �γνωστ�υς λ�γ�υς εγκαταλε��θηκαν. H θεωρ�α αυτ� επι#ε-
#αι�νεται και απ� την απ�κ�λυψη τ� 2005 δ�� κ�τω κ�ρµ�ν αρ�αϊκ�ν κ��ρων
εντ�ι�ισµ
νων σε #' �ρ�ση στ�ν ανατ�λικ� τ���� της I (T98), �ι �π���ι �ρ�ν�λ�-
γ��νται γ�ρω τ� 530-520 π.X.

Eπ�σης, σε τ�µ� π�υ διαν���θηκε στ� B∆ τµ�µα τ�υ N�τ��υ Συγκρ�τ�µατ�ς
και κατ� µ�κ�ς τ�υ T118 απ�καλ��θηκαν κατασκευ
ς µε κ�θετες σ�ιστ�λιθικ
ς
πλ�κες, παρ�µ�ιες µε αυτ
ς π�υ ε��αν απ�καλυ�θε� τ� 2008 δυτικ� τ�υ πηγαδι-
��. T
λ�ς, α�αιρ
θηκε � µ�ρτυρας π�υ ε��ε α�εθε� απ� τ� 2005 εν µ
σω τ�υ µε-
γ�λ�υ ��ρ�υ I11 της κτιριακ�ς εν�τητας I.

H 
ρευνα συνε��στηκε στ� κτ�ρι� E και στ� παρακε�µεν� να�σ�ηµ� �ικ�δ�µη-
µα, στη BA πλευρ� τ�υ τει�ισµ
ν�υ λατρευτικ�� περι#�λ�υ τ�υ τεµ
ν�υς. Mετ�
απ� πρ�σεκτικ� µελ
τη της τ�ι��π�ι�ας των δ�� κτισµ�των και µετ� απ� ανα-
σκα�� στην περι��� ν�τια αυτ�ν, διαπιστ�θηκε �τι τ� µικρ� να�σ�ηµ� κτ�σµα
εκτ�ς απ� σηκ� και �δυτ� �
ρει πρ�δ�µ� απ�τελ��µεν� απ� πλακ�στρωµ� δι�-
δρ�µ�, τ
σσερις µικρ��ς ��ρ�υς εκατ
ρωθεν αυτ�� και κατ��λι µεγ�λων δια-
στ�σεων. Στ� κατ��λι αυτ� #ρ
θηκε εντ�ι�ισµ
ν�ς σε #' �ρ�ση �  � ν ω  κ � ρ µ � ς
– �ωρ�ς τ� κε��λι – α ρ � α ϊ κ � �  κ � � ρ � υ , κ�µµ
ν�ς στ� �ψ�ς της µ
σης. T� γλυ-
πτ� ε��ε τ�π�θετηθε� ανεστρ�µενα στ� 
δα��ς, η κ�τω επι��νεια τ�υ ε��ε απ�-
κ�πε� µε #ελ�νι και 
�ερε δ�� εντ�ρµ�ες για την υπ�δ��� τ�υ στρ��
α της θ�ρας
– ακρι#�ς �πως και �ι κ��ρ�ι π�υ πρ�ανα�
ρθηκαν. O κ�ρµ�ς #ρ
θηκε σ�ηνω-
µ
ν�ς µε µαρµ�ριν�υς λ�θ�υς για την καλ�τερη στ�ρι%η της θ�ρας και η π�σω επι-
��νει� τ�υ �ταν επε%εργασµ
νη µε #ελ�νι, �στε να ε��πτεται στη σ�ιστ�λιθικ�
πλ�κα τ�υ κατω�λι��. O κ��ρ�ς σ�$εται απ� τη γ
νεση τ�υ λαιµ�� 
ως και τη
µ
ση, λε�π�υν τα �
ρια απ� τ� �ψ�ς των �µων και σ�$εται – αν και ιδια�τερα
απ�κεκρ�υµ
ν� – τ� αριστερ� �
ρι, λυγισµ
ν� π�νω στ� θ�ρακα. Oι διαστ�σεις
τ�υ θρα�σµατ�ς ε�ναι υψ. 0,36µ., µ�κ�ς 0,28-0,31µ, πλ�τ�ς 0,12-0,22µ.

Aν και η π�σω η πλευρ� ε�ναι κατεστραµµ
νη για να µπ�ρ
σ�υµε να #γ�λ�υ-
µε #
#αια συµπερ�σµατα για την κ�µη τ�υ, ε�ναι πιθαν� πως αυτ� �ταν κ�ντ�
α��ν�ντας ελε�θερ�υς τ�υς καλ�γυµνασµ
ν�υς �µ�υς και τ� στ
ρν�. H κ�ντ�
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κ�µµωση απ�τελε� για αυτ� την περ��δ� ν
� στ�ι�ε�� π�υ στ� #' µισ� τ�υ 6�υ π.X.
ε�ναι �αρακτηριστικ� των κ�ιν�ν θνητ�ν και επιτε�νει τ� αθλητικ� ιδε�δες, αντ�-
θετα µε την µακρι� κ�µµωση π�υ συν�θως 
��υν �ι θε�� και �ι �ρωες.

Aυτ�ς � τ�π�ς κ��ρων µε τ� 
να �
ρι λυγισµ
ν� στ� στ�θ�ς – �αρακτηριστικ�
γν�ρισµα των αρ�αϊκ�ν κ�ρ�ν – απαντ�ται µ�ν� στα παριαν� εργαστ�ρια γλυ-
πτικ�ς τ�υ δ! τετ�ρτ�υ τ�υ 6�υ αι. π.X. H απ�κ�λυψη τ�υ κ��ρ�υ ε	ναι π�λ� ση-
µαντικ�, καθ�ς α�εν�ς αυτ�ς ε�ναι τ� τρ�τ� γλυπτ� αυτ�ς της ιδια�τερης κατηγ�-
ρ�ας κ��ρων µετ� τ�ν ηµ�εργ� κ��ρ� στ� M�υσε�� της Π�ρ�υ και τ�ν κ��ρ� της
Carlsberg Glyptotek της K�πεγ��γης και α�ετ
ρ�υ επι#ε#αι�νει την παριαν�
ταυτ�τητα τ�υ ιερ��.

Iδια�τερα σηµαντικ� για την µελ
τη των π�λυ�ριθµων θραυσµ�των γλυπτ�ν
π�υ 
��υν #ρεθε� στ� ιερ� ε�ναι η διαπ�στωση �τι τ� παραπ�νω θρα�σµα συνα-
ν�κει µε τ�ν κ�τω κ�ρµ� κ��ρ�υ π�υ ε��ε απ�καλυ�θε� εντ�ι�ισµ
ν�ς σε τ����
της κτιριακ�ς εν�τητας I τ� 2005 και � �π���ς αν�κε σε κ��ρ� µε λυγισµ
ν� τ�
αριστερ� �
ρι. Kαι αυτ�ς ε��ε κ�πε� στ� �ψ�ς της µ
σης, 
�ερε εντ�ρµ�α για την
υπ�δ��� τ�υ στρ��
α και ε��ε λα%ευτε� κατ� τ�ν �δι� τρ�π�. Στ� �δι� γλυπτ� πι-
θαν�τατα πρ
πει να απ�δ�θε� τ� κε��λι κ��ρ�υ π�υ ε��ε #ρεθε� τ� 2010.

Eργασ�ες πραγµατ�π�ι�θηκαν και στ� λατρευτικ� Kτ�ρι� A. Kατ� τη δι�ν�ι%η
τ�µ�ς κατ� µ�κ�ς τ�υ στυλ�#�τη τ�υ πρ�στ��υ των λατρευτικ�ν δωµατ�ων A1-
A2 π�υ 
�ει µ�κ�ς 17µ., απ�καλ��θηκε η ισ�υρ� θεµελ�ωση αυτ�� απ�τελ��µενη
απ� µεγ�λ�υς δ�µ�υς γνευσ��υ µ�κ�υς 2 
ως 4µ. τ�π�θετηµ
ν�υς σε δ�� � τρεις
επ�λληλες σειρ
ς, συν�λικ�� �ψ�υς 1µ. O στυλ�#�της αν�κει σε κι�ν�στ�ι��α π�υ
κατασκευ�στηκε γ�ρω στ� 500 π.X., απ�τελ��µενη απ� επτ� κ��νες ���υς 3,80
µ., η �π��α θα απαιτ��σε µ�α τ�σ� ισ�υρ� θεµελ�ωση για τη στ�ρι%η ��ι µ�ν� της
κι�ν�στ�ι��ας αλλ� και τ�υ θριγκ��.

B�ρει�ανατ�λικ� τ�υ στυλ�#�τη και κ�τω απ� τ� #ωµ� της Eστ�ας Iσθµ�ας
απ�καλ��θηκαν τµ�µατα δ�� πρωιµ�τερων τ���ων µε πρ�σανατ�λισµ� A-∆, δια-
στ�σεων 1,50X0,50µ. και 0,95X0,47µ. κατασκευασµ
νων απ� µαρµ�ριν�υς δ�-
µ�υς. Eπ�σης, στ� #�θ�ς της θεµελ�ωσης τ�υ στυλ�#�τη απ�καλ��θηκαν δ�� συ-
ναν�κ�ντα θρα�σµατα απ� τ� αριστερ� π�δι αρ�αϊκ�� κ��ρ�υ �υσικ�� µεγ
-
θ�υς, σω$�µεν� απ� την �τ
ρνα 
ως και την κν�µη, συν�λικ�� µ�κ�υς 0,37µ. Tα
θρα�σµατα σ�$�νται σε �ριστη κατ�σταση και δε��ν�υν την απαρ�µιλλη π�ι�τη-
τα των γλυπτ�ν των παριαν�ν εργαστηρ�ων. Σε αντ�θεση µε τα υπ�λ�ιπα θρα�-
σµατα π�υ 
��υν απ�καλυ�θε� δι�σπαρτα � εντ�ι�ισµ
να σε �στερ�υς τ����υς, η
επιδερµ�δα αυτ�ν σ�$εται σε ε%αιρετικ� κατ�σταση. Kατ� την καταγρα�� τ�υς
στ� M�υσε�� της Π�ρ�υ, διαπιστ�θηκε πως πιθαν�τατα συναν�κ�υν µε θρα�σµα
απ� τ� µηρ� κ��ρ�υ π�υ ε��ε απ�καλυ�θε� τ� 2005 στην περι��� τ�υ κτιρ��υ ∆.
T
λ�ς, δ�πλα σε αυτ� #ρ
θηκε τµ�µα πλ�νθ�υ της #�σης εν�ς δε�τερ�υ µικρ�τε-
ρ�υ µεγ
θ�υς κ��ρ�υ, στην �π��α σ�$�νται τρ�α δ�κτυλα τ�υ δε%ι�� π�δι��.

Σ; αυτ� τ� σηµε�� α%�$ει να ανα�
ρ�υµε κ�π�ια γενικ� στ�ι�ε�α γ ι α  τ η ν
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Eικ. 5 - 6: ∆EΣΠOTIKO. H αρ�αϊκ� κτιριακ� εν�τητα Θ (απ� NA) και ανασκα�� ε%ω-
τερικ� τ�υ ν�τι�υ τ����υ, � �π���ς διατηρε�ται σε �ψ�ς 1 - 1,50 µ.



α ρ � α ϊ κ �  γ λ υ π τ ι κ �  κ α ι  τ � υ ς  κ � � ρ � υ ς . O 7�ς και 6�ς αι�νας π.X. �α-
ρακτηρ�$�νται στην αρ�αι�λ�γικ� γλ�σα ως «η αρ�αϊκ� περ��δ�ς της ελληνικ�ς
τ
�νης» και ε�ναι αυτ� η περ��δ�ς της µεγαλ�τερης ακµ�ς της Π�ρ�υ, �πως απ�-
δεικν�εται και απ� τα εκθ
µατα τ�υ πλ��σι�υ Aρ�αι�λ�γικ�� M�υσε��υ. Aυτ� η
π�λιτικ� και �ικ�ν�µικ� ισ��ς των ελληνικ�ν π�λεων και ιδια�τερα της Π�ρ�υ
#ρ�σκ�νταν στα �
ρια µιας αριστ�κρατ�ας, η �π��α #��θησε π�λ� στην πρ��θηση
της καλλιτε�νικ�ς 
κ�ρασης και δηµι�υργ�ας, τ�σ� στην αρ�ιτεκτ�νικ�, �σ� και
στη γλυπτικ� και την αγγει�γρα��α και τις υπ�λ�ιπες τ
�νες. Mνηµε�α �πως � να-
�ς της Aθην�ς, � να�ς τ�υ ∆ηλ��υ, τα ιερ� τ�υ Aσκληπι�� και τ�υ Πυθ��υ Aπ�λ-
λωνα, τ� θεσµ���ρι� π�υ πλ
�ν ταυτ�$εται µε τ� υπα�θρι� ιερ� π�σω απ� τ� M�υ-
σε��, αλλ� και τ� ιερ� τ�υ Aπ�λλωνα στ� ∆εσπ�τικ� απ�δεικν��υν την αν�πτυ%η
της αρ�ιτεκτ�νικ�ς στην Π�ρ� και στ� ∆εσπ�τικ�. <σ�ν α��ρ� στην πλαστικ� τα
αγ�λµατα γυµν�ν ν
ων στ�ν τ�π� τ�υ κ��ρ�υ παρ�υσι�$�υν ιδια�τερα µεγ�λη δι�-
δ�ση στην Π�ρ� και τ� ∆εσπ�τικ�. O τ�π�ς αυτ�ς αναµ�ισ#�τητα απ�τελε� επιρ-
ρ�� απ� τα αιγυπτιακ� αγαλµατικ� πρ�τυπα. Oµ�ι�τητες παρατηρ��νται και στ�ν
τρ�π� απ�δ�σης της στ�σης, ωστ�σ� τα αιγυπτιακ� �ταν πρ�σκ�ληµµ
να σε τ��-
��υς, εν� τα αγ�λµατα των κ��ρων ε�ναι δ�υλεµ
να περ��πτα και τ� #�ρ�ς τ�υς
στηρ�$εται και στα δ�� π�δια. H απ�λυτη γυµν�τητ� τ�υς ε�ναι 
να εντελ�ς και-
ν��ργι� στ�ι�ε�� στη τ
�νη της επ���ς αυτ�ς. Eν� �ι κ��ρ�ι απ� την Aττικ� �ταν
συν�θως τ�π�θετηµ
ν�ι ως επιτ�µ#ια σ�µατα π�νω σε τ���υς ν
ων � ενηλ�κων αν-
δρ�ν, της Π�ρ�υ κατ� π�σα πιθαν�τητα ε��αν αναθηµατικ� �αρακτ�ρα, �πως
απ�δεικν�ει η απ�κ�λυψη π�λλ�ν στ� ιερ� τ�υ Aπ�λλωνα στ� ∆εσπ�τικ�.

H κλασικ� περ	�δ�ς (5�ς - 4�ς αι. π.X.) π�υ ακ�λ�υθε� ε�ναι επ��� ανησυ��ας
και 
%αψης σε �λ� τ�ν ελληνικ� κ�σµ�, α��� �ι *λληνες µε ηγ
τες τ�υς Aθηνα��υς
απ�µ�κρυναν τ�ν περσικ� κ�νδυν�. Ωστ�σ� κ�π�ια νησι�, µετα%� των �π��ων η
Π�ρ�ς, τ��θηκαν µε τ� µ
ρ�ς των Περσ�ν, µε απ�τ
λεσµα η Aθ�να π�υ τ�τε �ταν
στ� απ�γει� της ακµ�ς της και µε %εκ�θαρες επεκτατικ
ς #λ
ψεις, µε πρ��αση τη
τιµωρ�α τ�υς, να επιτεθε� εναντ��ν τ�υ νησι�� της Π�ρ�υ. Aν και δεν υπ�ρ��υν
γραπτ
ς µαρτυρ�ες για αθηναϊκ� επ�θεση στ� ∆εσπ�τικ�, θα πρ
πει να υπ�θ
σ�υµε
�τι 
να τ�σ� µεγ�λ� και πλ��σι� παριαν� ιερ� δεν θα %
�ευγε απ� τις #λ
ψεις των
Aθηνα�ων. H #�αιη καταστρ��� των αναθηµατικ�ν αγαλµ�των στ� ∆εσπ�τικ� και
η επανα�ρησιµ�π��ηση τ�υς ως �ικ�δ�µικ� υλικ� σε κτ�σµατα �ρ�ν�λ�γ��µενα µε-
τ� τ� 480 π.X., πιθαν�τατα απ�τελε� 
νδει%η της #�αιης επ�θεσης των Aθηνα�ων και
απ�δεικν�ει την συν
�ιση της λειτ�υργ�ας τ�υ ιερ�� αµ
σως µετ� µε την επισκευ�
των �δη υπαρ��ντων κτιρ�ων και την επ
κταση τ�υ ιερ��.

Σηµαντικ� �ταν και η �ετιν� ανε�ρεση κ�τω απ� τ� αρ�αϊκ� πλακ�στρωτ�
δ�πεδ� τ�υ πρ�στ��υ των δωµατ�ων A3-A4-A5 (εστιατ�ρι� να��) τετρ�γων�υ
µαρµ�ριν�υ #�θρ�υ τελετ�υργικ�� �αρακτ�ρα �ρ�ν�λ�γ��µεν�υ στην αρ�αϊκ�
επ���. Oι δ�µ�ι αυτ�� 
��υν διαστ�σεις 0,80X0,25-0,30µ. Eπ�σης, µετ� απ� καθα-
ρισµ� τ�υ πρ�στ��υ και µ
σα στ� µεταγεν
στερ� δ�πεδ�, τ� �π��� 
�ει κατα-
σκευαστε� π�νω απ� τ� αρ�αϊκ�, #ρ
θηκαν δ�� ��λκινα ν�µ�σµατα ρωµαϊκ�ς
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επ���ς. T
λ�ς, στ�ν �στερ� τ���� T31 π�υ �ρ�$ει απ� #�ρρ� τ� �στερ� κτιριακ�
συγκρ�τηµα εντ�π�στηκε κατ� τ�ν καθαρισµ� τ�υ τµ�µα δυσδι�γνωστ�υ µαρµ�-
ριν�υ αγ�λµατ�ς, καθ�ς και τµ�µα αναθηµατικ�� κ��να.

Για τις αν�γκες της λεπτ�µερ��ς απ�τ�πωσης των �ψεων και της θεµελ�ωσης
τ���ων των αρ�αϊκ�ν κτιρ�ων τ�υ ιερ�� απ� την �µ�δα των αρ�ιτεκτ�νων, ανα-
σκ��ησαν µικρ�ν διαστ�σεων τ�µ
ς στ� δυτικ� τ���� (T98) τ�υ τετρ�γων�υ αρ-
�αϊκ�� κτ�σµατ�ς Θ, στην ανατ�λικ� ε%ωτερικ� παρει� τ�υ T88, στη #�ριεα ε%ω-
τερικ� παρει� της ν�τιας π�λης, στη δυτικ� παρει� τ�υ δυτικ�� τ����υ της ε%
-
δρας. Για τ�ν �δι� σκ�π�, διαν���θηκαν τ
σσερις τ�µ
ς και στ� Kτ�ρι� ∆, στην NA
ε%ωτερικ� γων�α τ�υ πρ�στ��υ τ�υ, στην BA και B∆ εσωτερικ� γων�α τ�υ πρ�-
στ��υ και κατ� µ�κ�ς τ�υ #�ρει�υ τ����υ τ�υ. H θεµελ�ωση τ�υ κτιρ��υ εντ�π�-
στηκε σε #�θ�ς 0,70-1,00µ. απ� την επι��νεια τ�υ δαπ
δ�υ τ�υ.

Φα�νεται �τι τ� κτ�ρι� ∆ ε��ε λατρευτικ� �αρακτ�ρα, δεδ�µ
νης της επιµελη-
µ
νης ανωδ�µ�ς τ�υ απ� µαρµ�ριν�υς δ�µ�υς, αλλ� και της ε%αιρετικ�ς θεµε-
λ�ωσης και υπ�θεµελ�ωσ�ς τ�υ. Περισυνελ
γη ε�αιρετικ�ς π�ι�τητας γραπτ�
υστερ�γεωµετρικ� και αρ�αϊκ� κεραµικ�, καθ�ς και κεραµ�δες �ρ���ς της αρ-
�αϊκ�ς περι�δ�υ. Mετ� απ� την ενδελε�� αρ�ιτεκτ�νικ� µελ
τη τ�υ κτιρ��υ ∆, της
#�ρειας στ��ς και τ�υ περι#�λ�υ πρ�
κυψε τ� συµπ
ρασµα �τι τ� πρ�τ� πρ�-
σαρτ�θηκε στ� #�ρει� τ���� τ�υ λατρευτικ�� περι#�λ�υ τ�υ ιερ�� (T46) και
α��� ε��ε �δη κατασκευασθε� η #�ρεια π�λη αυτ��.

Στη συν
�εια �ι ανασκα�ικ
ς εργασ�ες και η αρ�ιτεκτ�νικ� µελ
τη της #�ρειας
π�λης επι#ε#α�ωσαν την υπ�θεση για τις 
%ι δια��ρετικ
ς κατασκευαστικ
ς ��σεις
αυτ�ς. Iδια�τερα σηµαντικ� �ταν η απ�κ�λυψη των δ�� εντ�ρµι�ν της δ��υλλης
θ�ρας της πρ�της ��σης π�υ �ρ�ν�λ�γε�ται γ�ρω στ� 550 π.X. Πιθαν�λ�γε�ται �τι
αυτ� �ταν η αρ�ικ� κυρ�ως ε�σ�δ�ς τ�υ ιερ��, δεδ�µ
νης της επιµεληµ
νης και
ισ�υρ�ς κατασκευ�ς της, �ταν τ� τ
µεν�ς πρ�στατευ�ταν µε ισ�υρ� τε���ς.

H �ετιν� ανασκα�� εκτ�ς απ� τα πρ�ανα�ερθ
ντα ευρ�µατα 
�ερε στ� �ως
πληθ�ρα γραπτ�ς αρ�αϊκ�ς (µε ταινιωτ� � στιγµωτ� διακ�σµηση, µε παρ�σταση
�τερωτ�ς µ�ρ��ς πιθαν�ν γρ�πα) αλλ� και υστερ�γεωµετρικ�ς κεραµικ�ς
(θρα�σµατα σκ��ων, λεκαν�δων, πρ���ι µε µ�τ�#α σταυρ�� Aγ��υ Aνδρ
α σε λα-
#
ς, ι�θυωτ� µ�τ�#α, $ατρ�κι�, µετ�πες δια�ωρι$�µενες απ� �µ�δες κ�θετων
γραµµιδ�ων, �µ�κεντρ�υς κ�κλ�υς), απ�δεικν��ντας τη δραστηρι�τητα στ� ��ρ�
τ�υ αρ�αϊκ�� ιερ�� �δη απ� τα γεωµετρικ� �ρ�νια.

Tσιµηντ�ρι: Φ
τ�ς για πρ�τη �ρ�νι� η 
ρευνα επεκτ�θηκε και στ� ακατ��κη-
τ� νησ�κι Tσιµηντ�ρι στα ανατ�λικ� τ�υ ∆εσπ�τικ��, πρ�κειµ
ν�υ να διερευνη-
θε� η σ�
ση τ�υ µε τ� ιερ�. T� Tσιµηντ�ρι κατ� τη περ��δ� �ρ�σης τ�υ ιερ�� �ταν
ενωµ
ν� µε µ�α στεν� λωρ�δα γης µε τ� ∆εσπ�τικ�, �πως διαπιστ�νεται απ� δ�-
ρυ��ρικ
ς �ωτ�γρα��ες, α��� η �ν�δ�ς της στ�θµης της θ�λασσας στ� Aιγα��

�ει αν
#ει 1,50-2,00µ. υπερκαλ�πτ�ντας τ�ν αρ�α�� ισθµ�. ?λλωστε αυτ� επι#ε-
#αι�νεται και απ� την απ�κ�λυψη τ�υ # ω µ � �  
%ω απ� τα λατρευτικ� δωµ�τια
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τ�υ ιερ��, α�ιερωµ
ν�υ στη θε� E σ τ � α  µε την επωνυµ�α I σ θ µ � α .
Mετ� απ� επι�ανειακ� 
ρευνα στ� τµ�µα τ�υ νησι�� π�υ 
�ει �µεση θ
α πρ�ς

τ� ιερ� και τ�ν π�ρθµ� µετα%� Tσιµηντηρ��υ και Aντιπ�ρ�υ, διαπιστ�θηκε η
�παρ%η π
ντε µεγ�λων κτιρ�ων, κτισµ
νων απ� µεγ�λ�υς δ�µ�υς τ�πικ�� δ�λ�µ�-
τη, γνευσ��υ και σ�ιστ�λιθικ�ν πλακ�ν. Στ� κ
ντρ� τ�υ νησι�� και σε κ�ντιν�
απ�σταση απ� την ακτ� ανασκ��ηκε 
να απ� αυτ�, τ� Kτ�ρι� A'. Πρ�κειται για
µεγ�λ� κτ�ρι�, �ρθ�γ�νιας κ�τ�ψης µε πρ�σανατ�λισµ� B-N και �ρατ
ς διαστ�-
σεις 10,45X5,35µ. H κατασκευαστικ� δ�µ� τ�υ θυµ�$ει αυτ� των κτιρ�ων B, Γ, H
π�υ εκτε�ν�νται στη �ερσ�νησ� τ�υ ∆εσπ�τικ��, 
%ω απ� τ� τ
µεν�ς. Oρι�θετ�-
θηκαν δ�� απ� τ�υς ��ρ�υς τ�υ κτιρ��υ, αλλ� λ�γω τ�υ περι�ρισµ
ν�υ �ρ�ν�υ
και της δυσκ�λ�ας π�υ παρ�υσι�$ει η ανασκα�� στ� συγκεκριµ
ν� νησ� η 
ρευνα
τ�υ θα συνε�ιστε� τ� 2012.

*
M ε τ �  α π �  δ ε κ α π 
 ν τ ε  � ρ � ν ι α  
 ρ ε υ ν α ς , �  � � ρ � ς  τ � υ  ∆ ε σ π � -

τ ι κ � �  σ υ ν ε � � $ ε ι  ν α  ε κ π λ � σ σ ε ι  µ ε  τ α  ε υ ρ � µ α τ α  π � υ  
 ρ � � ν τ α ι
σ τ �  � ω ς . H ανασκα�� σε 
να παρθ
ν� �υσικ� τ�π�� των Kυκλ�δων πρ�σ�
-
ρει τη δυνατ�τητα διαµ�ρ�ωσης εν�ς ��ρ�υ π�λιτισµ��, � �π���ς µ
σα απ� την
απ�µ�νωσ� τ�υ απ� τη σ�γ�ρ�νη αντ�ληψη της τ�υριστικ�ς απληστ�ας µπ�ρε� να
δ�σει στ�ν επισκ
πτη µ�α αδι�σπαστη εµπειρ�α τ�υ π�λιτισµ�� των Kυκλ�δων
στ� π
ρασµα των αι�νων.

O αρ�αι�λ�γικ�ς ��ρ�ς τ�υ ∆εσπ�τικ��, αλλ� και τ� νησ� γενικ�τερα, απαλ-
λαγµ
ν� απ� �π�ιαδ�π�τε σ�γ�ρ�νη ανθρ�πινη δραστηρι�τητα, παρ
�ει τη µ�-
ναδικ� ευκαιρ�α για τ η  δ η µ ι � υ ρ γ � α  ε ν � ς  υ π α � θ ρ ι � υ  µ � υ σ ε � � υ , στ�
�π��� � επισκ
πτης δεν θα ε�ναι απλ�ς θεατ�ς ψυ�ρ�ν εκθεµ�των, αλλ� θα #ι�-
νει µ
σα απ� την περι�γηση τ�υ στ� ��ρ� µια πραγµατικ� σ�νδεση µε τ� ιστ�ρι-
κ� παρελθ�ν τ�υ τ�π�υ, µ
σα απ� την �υσιαστικ� καταν�ηση και ��ι την απ�-
στειρωµ
νη εγκυκλ�παιδικ� γν�ση.

Θα πρ
πει να σηµειωθε� �τι η δ�σκ�λη ανασκα�� στ� ∆εσπ�τικ� δεν θα µπ�-
ρ��σε να πραγµατ�π�ιηθε� �ωρ�ς την αγ�πη και τ� µερ�κι �λων µας - εµ
να, των
επιστηµ�νικ�ν συνεργατ�ν της ανασκα��ς, των ��ιτητ�ν και των εθελ�ντ�ν, �ι
�π���ι εδ� και π�λλ� �ρ�νια κατα#�λλ�υν µεγ�λες πρ�σπ�θειες για τη συν
�ιση
της ανασκα��ς, συ�ν� �ωρ�ς καµ�α υλικ� � �ικ�ν�µικ� εν�σ�υση, επειδ� απλ�
αναγνωρ�$�υν την α%�α τ�υ ��ρ�υ, αγωνι��ν για την πρ�στασ�α και την σωστ�
αν�δει%� τ�υ και αγαπ��ν τ�ν τ�π�, πι� π�λ� και απ; τ� να �ταν ντ�πι�ι!

Tελει�ν�ντας, ��ε�λ�υµε 
να µεγ�λ� ευ�αριστ� στ�υς ��ρηγ��ς της ανασκα-
��ς.

ΓIANNOΣ  KOYPAΓIOΣ (KA, Aρ�αι�λ�γ�ς µε #αθµ� α')

KOPNHΛIA  NTAΪΦA (αρ�αι�λ�γ�ς)

ΣΠYPOΣ  ΠETPOΠOYΛOΣ (αρ�αι�λ�γ�ς)
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